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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 2020 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-100 (arkivnr: 19/2123) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 
 

 

Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak 

overfor sorenskriver B.  
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Innledning: 
 
Ved brev av 2. oktober 2019 har A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder sen 
saksbehandling. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 25. oktober 2019 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra advokat C.  
 
 
Saksfremstilling: 
 
En person som døde i januar 2012, hadde sin bolig på en tomt som eies av klager. Offentlig skifte 
av avdødes bo ble åpnet 12. mars 2012, og boet ble sluttet og utloddet 27. november 2012. 
Klager hadde som grunneier anført at festeavtalen var utløpt, og han krevde at tomta ble ryddet. 
Det ble ikke tatt til motmæle mot dette, og da boet ble avsluttet, ble det avsatt kr 25 000,-, til å 
brenne ned bygningen og på denne måten tilbakestille tomta. 
 
Klager fremsatte en klage til Tilsynsutvalget i oktober 2016 fordi det ikke hadde skjedd noe i saken 
og bygningen fortsatt stod på klagers eiendom. I utvalgets vedtak av 15. desember 2016 fant 
utvalget ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B.  
 
I september 2017 fremsatte klager en ny klage, ettersom bygningen fremdeles sto på klagers 
eiendom. Før klagen ble behandlet av utvalget ble det opplyst at bygningen var brent ned av 
brannvesenet, men at det ikke var midler i boet til å rydde tomten. I vedtak av 5. desember 2017 
fant Tilsynsutvalget at det ikke var kommet til noe nytt i saken som ga grunnlag for å se 
annerledes på sorenskriverens oppfølgning av saken.  
 
Klager fremsatte så en ny klage 2. oktober 2019, da tomten fremdeles ikke var ryddet. Det er nå 
gått over syv år siden boet ble sluttet og utloddet.  
 
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Siden forrige klage er det nå gått ytterligere to år uten at saken er løst og festeeiendommen er 
tilbakeført.  
 
Det har ikke være noen større uenighet om de juridiske forhold i saken, og boet har akseptert 
ansvaret med å tilbakestille og tilbakelevere festetomten til grunneier. Til tross for dette har en 
ikke klart å gjennomføre dette i praksis.  
 
Han klager over sen saksbehandling. Tingretten har nå brukt syv år på å få avsluttet et enkelt og 
oversiktlig dødsbo. Det må påligge dommeren å sørge for fremdrift i saker som tilligger tingretten.  
 
Han klager også over at det ikke foretas formelle skritt mot bostyrer. Det holder ikke bare å skylde 
på at bostyrer ikke utfører sine plikter. Tingretten har fortsatt å gi bostyrer nye oppdrag i hele 
perioden, og har heller ikke fratatt bostyrer oppdraget. Tingretten har ikke stilt krav mot 
ansvarsforsikringen til bostyrer, og har ikke vist noen vilje til å stille tydelige og sanksjonerte krav 
til bostyrer.  
 
Han klager på manglende integritet gjennom å ikke ivareta miljø, sikkerhet og betaling av 
kommunal eiendomsskatt. Sorenskriveren har tatt en ikke ubetydelig risiko på det offentliges 
vegne ved å la huset bare stå til forfall og uten sikring, i et område hvor også barn leker. Dette er 
forhold tingretten har vært kjent med, men likevel ikke valgt å reagere særskilt på.  
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Kommunen innførte eiendomsskatt fra 2018. Han har mottatt både betalingskrav og inkassovarsel 
fra kommunen, som følge av at boet v/tingretten ikke har løst saken. Han har måttet bruke titalls 
timer på å avklare dette, og kommunen er enig i at skattekravet tilhører boet og ikke han.  
 
Det er frustrerende å oppleve offentlig saksbehandling hvor det til tross for gjentatte purringer 
ikke tas tak i saken.  
 
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Kravet om rydding av tomten ble tatt opp i 2014. Etter at dette kom opp, har tingretten gjentatte 
ganger bedt/pålagt bostyrer å gjennomføre avslutningen av festeforholdet ved de nødvendige 
tiltak. Dette har vært svært vanskelig.  
 
Det har tatt tid før bostyrer har fått brannvesenet til å brenne ned hytta. Deretter har det tatt tid 
for bostyrer å få noen til å fjerne materialer og jevne ut tomten. Årsaken til dette kan være flere, 
men i hovedsak synes det å skyldes at ryddearbeidene har kostet en god del mer enn hva bostyrer 
satte av ved avslutningen av boet.  
 
Etter gjentatte purringer fikk bostyrer hytten brent ned av brannvesenet. Det gjensto imidlertid 
oppryddingsarbeid, og det tok også tid å få bostyrer til å gjennomføre dette. Igjen har det vært 
flere purringer på dette. Bostyrer har til slutt fått sørget for at tomten nå er ryddet og planert.  
 
Etter dette har retten til slutt måttet purre flere ganger for å få festekontrakten slettet. Retten har 
fått bekreftet fra bostyrer at dette nå er ordnet.  
 
Han har tatt opp med bostyrer om bruk av sin forsikring dersom arvingene ikke dekket 
kostnadene. Saken har også vært tatt opp med Domstoladministrasjonen. 
 
Han har videre vurdert å frata bostyrer oppgaven, men konkludert med at det ikke var løsningen. 
Boet var avsluttet for lang tid siden, og en fratakelse av oppdraget ville innebære ytterligere 
kostnader. Tingretten har ikke midler til å dekke de kostnadene dette ville medført. I denne saken 
måtte det være riktig at bostyrer selv ryddet opp og dekket kostnadene. Sakens art krevde heller 
ikke en umiddelbar handling. De håpet i det lengste på at bostyrer, som gjentatte ganger ga 
uttrykk for det, ville fullføre oppgavene. Til slutt, men etter for lang tid, har de blitt gjennomført.  
 
Til klagen forøvrig bemerkes det at han ikke har gitt bostyrer ytterligere oppdrag. Antydningen om 
manglende integritet finner han ikke grunn til å kommentere.  
 
 
Bostyrer – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Han kan i det vesentlige slutte seg til sorenskriverens fremstilling av saken. Årsaken til at det har 
tatt lang tid å få avviklet festeforholdet skyldes lang saksbehandlingstid i kommunen. Videre ble 
det fra hans side satt av for lite penger til rydding av tomten. Det var kun få av arvingene som var 
villig til å dekke de ekstra kostnadene.  
 
Tomten er nå ryddet og arbeidet med sletting av festeforholdet er satt i gang.  
 
Klagers påstand om at det oppsto fare for omgivelsene er sterkt overdrevet. Boligen lå i et særlig 
tynt befolket område, slik at faren for omgivelsene var svært liten.  
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Den lange saksbehandlingstiden skyldes en rekke uheldige omstendigheter. Han må selvfølgelig 
påta seg noe av ansvaret for at han har reagert for sent, og han kan ikke se at sorenskriveren kan 
lastes for noe av dette.  
 
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men ingen av dem har bedt om å få avgi forklaring, jf. 
domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinærtiltak dersom en dommer forsettlig 
eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god 
dommerskikk, jf. domstolloven § 236 første ledd. 
 
Klager har anført at dommeren har opptrådt i strid med god dommerskikk ved lang 
saksbehandlingstid, at det ikke foretas formelle skritt overfor bostyrers manglende utførelse av 
sine plikter ved behandlingen av saken og at dommeren ikke har ivaretatt miljøet, sikkerheten og 
betaling av kommunal eiendomsskatt. 
 
Når det gjelder anførselen om at dommeren ikke har ivaretatt miljøet, sikkerheten og betaling av 
kommunal eiendomsskatt, er dette etter Tilsynsutvalgets vurdering et resultat av eventuell 
manglende oppfølging av bostyrer og ikke et selvstendig grunnlag for å anse dommerens 
opptreden i strid med god dommerskikk. 
 
I vedtak 17-118 skrev Tilsynsutvalget: 
 

Tilsynsutvalget konstaterer at sorenskriver B har forsøkt å følge opp overfor bostyrer. Han 
har purret flere ganger både muntlig og skriftlig, som vist ved e-poster 23. juni og 4. 
oktober 2017, og har da orientert klageren ved kopi av disse. Saken har kommet uheldig ut 
i utgangspunktet og har tydeligvis møtt uforutsette problemer. Det tok tid å få søknaden 
om nedbrenning godkjent, tiltaket blir dyrere enn antatt, det er avsatt for lite midler til å 
gjennomføre boets forpliktelse, og det er uklart hvor midlene i så fall skal tas fra. 
Muligheten for aktiv styring ble derfor begrenset.  
 
Tilsynsutvalget legger vekt på at dette gjelder tiltak hvor primæransvaret ligger hos 
bostyrer. Utvalget legger også vekt på at dette gjelder oppfølging av bostyrers 
forpliktelser i et avsluttet bo, som ligger noe på siden av dommergjerningen. Spørsmålet 
om det skulle vært avsatt mer penger, og hvem som skal betale for merkostnadene og 
sluttføring av ryddeprosjektet, berører etter utvalgets oppfatning rettslige spørsmål. For 
utvalget er det tilstrekkelig å konstatere at sorenskriver B ikke har forholdt seg passiv i 
denne fasen. Utvalget har så langt ikke grunnlag for å kritisere dommeren hva gjelder 
gjenstående spørsmål om kostnader, rydding og ansvar for oppfølging i den forbindelse. 

 
Det er ikke grunnlag for å vurdere saken annerledes i dag enn i 2017 når det gjelder det primære 
ansvaret for oppfølgingen i saken. Dette ansvaret ligger hos bostyrer, noe bostyrer også selv  
erkjenner. Tilsynsutvalget viser videre til at dommeren, på tross av at boet er avsluttet for mange 
år siden, har purret gjentatte ganger på bostyrer for å få bostyrer til å gjennomføre gjenstående 
opprydningsarbeid og sørge for sletting av en leiekontrakt. Etter det dommeren har fått opplyst 
var begge deler gjennomført. Det viser seg at bostyrer ikke har klart å få slettet festekontrakten, 
men dette kan ikke dommeren klandres for. Tilsynsutvalget konstaterer at dommeren har forsøkt 
å følge opp overfor bostyreren også etter 2017. De forhold som har gjenstått siden forrige klage, 
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er rettslige spørsmål. Dommeren har uansett ikke forholdt seg passiv og Tilsynsutvalget finner at 
det ikke er grunnlag for å kritikk av dommeren for manglende oppfølging av bostyrer eller sen 
saksbehandling.  
 
Det er derved ikke grunnlag for å konkludere med at sorenskriver B har opptrådt i strid med god 
dommerskikk. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
Det foreligger ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 


